
Pujiaoding Village is in Sog po (Suopo) Village, Rongbrag (Danba) County. 

Number Tibetan  Term English Term Pujiaoding Term Chinese Term  

1 མགོ། head ɡu 头 

2 �། hair tʂau 头发 

3 �་བ། ear natɕɔ 耳朵 

4 �། nose n̊aŋpɛ 鼻子 

5 � ེ tongue tɕi 舌头 

6 སོ། tooth su 牙齿 

7 མིག། eye mɛ 眼睛 

8 ཁ། mouth tɕʰɘku 嘴 

9 �། beard kʰapɘ 胡须 

10 མ་ལེ། lower jaw mækɛ 下巴 

11 �ག་པ། shoulder pɘŋpɔ 肩膀 

12 ད�ང་པ། upper arm tʂɘkuᵉjaɲa 上臂 

13 ལག་པ། hand lɛpɔ 手 

14 མཐེ་བོ། thumb tɘpu 拇指 

15 �ེ། neck ɳaliŋ 脖子 

16 �་མ། breast ʔaka 乳房 

17 �ིབ་�ས། rib tsɘmaŋ 肋骨 

18 �ོ་བ། belly tʋɘ 腹部 

19 ནང་ཆ། viscera noŋtɕʰɔ 内脏 

20 �ིང་། heart ŋ̊hɛŋ 心脏 

21 མཆིན་པ། liver tɕɘpɔ 肝脏 

22 �ེ་བ།  navel tɘlɛ 肚脐 

23 མཁལ་མ། kidney kʰɛmaŋ 肾脏 

24 སིན་མོ།   fingernail samɘŋ 指甲 



25 ཕོ་མཚན། penis ɲi 阴茎 

26 ལ་�ོས། testis ɮupi 睾丸 

27 མོ་མཚན། pussy tɘ 阴户 

28 �བ། back ɡɛn̊dɔ 背部 

29 གཡས་ལག། right hand tʂoŋlɛ 右手 

30 གཡོན་ལག། left hand ʝalɛ 左手 

31 �ོ་བ། lung lɘwɔ 肺 

32 �ག་པ། excrement tɕɘpa 粪便 

33 �་�བས། blood vessel tsɔ 血管 

34 བ�། thigh laɡoŋ 大腿 

35 �ས་མོ། knee pɘməŋ 膝盖 

36 �ང་པ། leg ɡadiŋɡu 腿 

37 �་ཚ�གས། joint tsʰetsʰaŋ 关节 

38 �ིང་ཀ། heel tidu 脚后跟 

39 �ང་པ། foot koŋpɔ 脚 

40 �ག blood tʂʰe 血 

41 �ས་པ། bone ɹɘpɔ 骨头 

42 པགས་པ། skin pabe 皮肤 

43 �་�ག། epityphlon ɟɘɮɔ 阑尾 

44 ཤ་ཚ�ན་པོ། fat peʝ̊ɘ 肥肉 

45 �ལ་�། sweat tsʰɑtɕɘ 汗 

46 མིག་�། tear mɛtɕɘ 眼泪 

47 ཕ། feather ʔkɘ 父亲 

48 མ། mother ʔma 母亲 

49 �ིས་པ། child tʂʰɘgi 孩子 

50 �ེས་པ། man pɘɹɘ 男人 



51 མོ། woman pɘmu 女人 

52 �ོ་བོ husband ɡɑpu 丈夫 

53 �ང་མ། wife ɱɘɹɛ 妻子 

54 མིང་། name meŋ 名字 

55 མི། human being mɘ 人 

56 ཨ་�། paternal uncle ʔkɘ 叔叔（父亲边的） 

57 ཨ་ཞང་། maternal uncle  ʔɹoŋ 叔叔 (母亲边的) 

58 ཁང་པ། house kʰoŋpɔ 住宅 

59 �ོ། door ɡu 门 

60 �ང་གཏམ། story tʂɘŋ 故事 

61 ཕག pig pʰɛ 猪 

62 མཆེ་བ། tusk tɕɑwɔ 獠牙 

63 �ི། dog tɕɘ 狗 

64 ཤིག louse ʃɛ 虱子 

65 འ�ར་བ། fly pʰalɔ 飞行（名词） 

66 �ལ། snake tʂɘⁱ 蛇 

67 �ོ་ང་། egg ɡɘkaŋ 蛋 

68 �། bird tsɔ 鸟 

69 སེམས་ཅན། animal ɹɘtɛ 动物 

70 �ག་�ང་། mosquito m͡pɘ tsʰi 蚊子 

71 ཉ། fish ɳaŋ 鱼 

72 �ི་བ། mouse tsɘwɔ 鼠 

73 གཡག yak Ja 牦牛 

74 མཛ�། dzo dzu 犏牛 

75 �ེ་མ་ལེབ། butterfly tsʰa ᵐbəlɛ 蝴蝶 

76 གཤོག་པ། wing n̊daupau 翅膀 



77 �ོག་འ�། ant tʂuᵉ ɱaŋɱaŋ 蚂蚁 

78 བ་�ང་། ox loŋpi 黄牛 

79 གཉན། Argali sheep laugɘ 盘羊 

80 ཕག་མོ། sow pʰɛmɘŋ 母猪 

81 ཕག་མོ། boar pʰɘpʰɛ 公猪 

82 ཕོ་ཕག tail ɲauɱaŋ 尾巴 

83 �ས་�ལ། tortoise bɛpɔ 乌龟 

84 �ོམ་�ི་�་བ། cobweb tʂɛᵉɟoŋ 蜘蛛网 

85 �་�ོ། feather tsɑpə 羽毛 

86 ཤ། meat ʃɔ 肉 

87 ཟས། food sɔʑɘ 食物 

88 �ན་དམར། red bean sæma 红豆 

89 �་�ོ། potato jaŋjy 马铃薯 

90 ཤིང་�གས། Bark ʃiŋpe 树皮 

91 �ོན་ཤིང་། tree ʃiŋpɘŋ 树 

92 ལོ་མ། leaf lɘmaŋ 叶子 

93 �་�། apple pʰiŋɡɔŋ 苹果 

94 ལི། pear lɘ 梨子 

95 གཡེར་མ། pepper jimaŋ 花椒 

96 མེ་ཏོག flower ɱ̊bɘtᵘe 花 

97 ཤིང་ཏོག fruit sitʰwa 水果 

98 �། grass tsɘwɔ 草 

99 �་བ། root koŋ 根 

100 ནགས་ཚལ། forest ɳəsə 森林 

101 ཉི་མ། sun ɳɘmaŋ 太阳 

102 �་བ། moon dɑwɔ 月亮 



103 �ར་མ། star kamaŋ 星星 

104 �ིན་པ། cloud tʂæ 云 

105 �། water tɕʰɘ 水 

106 ཆར་པ། rain tɕʰɑpɔ 雨 

107 གཙང་�། river tsoŋtɕʰɘ 河 

108 �ེ་མ། sand tsɘmɑŋ 沙子 

109 �ོ། stone dɘda 石头 

110 �། salt tsʰɔ 盐 

111 རི་བོ། mountain ɹɘ 山 

112 མེ། fire miŋ 火 

113 �་�ེག smoke dɘpɔ 烟子 

114 ཐབ་ཐལ། ash tʰɛka 灶灰 

115 ལམ། road lɑŋ 马路 

116 �ང་། wind ɮɘma 风 

117 ཐོག lightning luᵉma 闪电 

118 འཇའ། rainbow ʎɔ 彩虹 

119 འཛམ་�ིང་། earth tsʰaŋliŋ 地球 

120 ས་གཡོ། earthquake sɛɡi 地震 

121 དོང་། hole paupɔ 洞 

122 འ�ག་�ད། thunder ŋ̊tʂuka 雷声 

123 �ག་པ། fog n̊dapæ 雾 

124 མཚ�། lake tsʰu 湖 

125 �་མཚ�། sea jatsʰu 大海 

126 ས་བོན། seed ʔsaŋæ 种子 

127 ནམ་མཁའ། sky ɳɑŋ 天空 

128 �ིན་དཀར། white cloud tʂæka 白云 



129 འ�ད་ཤིང་། firewood ʃiŋ 柴火 

130 འདམ་བག mud sɔ 泥 

131 �་�བས། wave tɕɘʂuɛ 波浪 

132 �་བ། foam bɘwɔ 泡沫 

133 � ship tʂɘ 船 

134 �། drum ɳaŋ 鼓 

135 �ང་། conch tɘŋka 海螺 

136 འ�་�ོ། snail ʔabiwɔwɔ 蜗牛 

137 ཐལ་བ། dust tʰɛn̊tɔ 灰尘 

138 ཐག་པ། rope tʰɛpɔ 绳子 

139 ག�། bow n̊dawɔ 弓 

140 མདའ། arrow dɔtʰi 箭 

141 �ི། knife tʂɘtɕɘŋ 刀 

142 �་རེ axe taɹiŋ 斧头 

143 ལ་གསལ། plowshare tʰauzi 犁头 

144 ས་གཞི། land ɕi 地 

145 གཞི་བདག deity ʑɘda 神 

146 ཐབ། stove ɟatʰau 灶 

147 འཛ�ང་བ། fight n̊tsiŋ 打架 

148 ནག་པོ། black ɳɛpu 黑色 

149 དཀར་པོ། white kapu 白色 

150 དམར་པོ། red mapu 红色 

151 སེར་པོ། yellow sɘpu 黄色 

152 �ང་�། green ɦɘpu 绿色 

153 ལོང་བ། blind mɛlɘŋ 瞎子 

154 འོན་པ། deaf naŋæ 聋子 



155 ཆེན་བ། big tɕa̚ 大 

156 �ང་བ། small tɕʰɛŋ 小 

157 ཡག་པོ། good ɳɛ 好 

158 ངན་པ། bad mɘɳɛ 坏 

159 �ང་པོ། clever ɡɘ 聪明 

160 འདས་པོ། dead ʂɘmɘ 死者 

161 �མ་པོ། dry ɡaŋ 干燥 

162 བཞའ་ཚན། moist tɕʰɘtʰu 潮湿 

163 ལེ་ལོ་ཅན། lazy lɛlɔ 懒惰的 

164 �ིད། heavy ɟɘ 重 

165 ཡང་། light joŋ 轻 

166 ནད་པ། patient napɔ 病人 

167 �ང་བ། clod tɕɛ 寒冷 

168 �ོ་པོ། warm tʂu 暖和 

169 བཙ�ག་པ། dirty tʂoŋŋæ 肮脏 

170 གཙང་མ། clean tsoŋmaŋ 干净 

171 �ང་། short tʰɘŋ 短 

172 རིང་། long ɹiŋ 长 

173 དོག་པོ། narrow tuᵉ 窄 

174 གསར་པ། new sapɔ 新 

175 �ིང་པ། old nipɔ 旧 

176 བདེན་བ། correct ɳi 正确 

177 ནོར་འ�ལ། mistake moŋɳi 错误 

178 �ལ་པ། rotten ɹisɘŋ 腐烂的 

179 �ེ་མོ། top tsiɡu 顶部 

180 �ིང་པོ། rough tsau 粗糙 



181 འཇམ་པོ། smooth ɟaŋ 平滑 

182 �ོང་པོ། straight ʃæ 直 

183 �ག་པོ། thick tau 厚的 

184 �བ་པོ། thin sau 薄的 

185 �་ཆེན་པོ། wide ɟoŋtɕa̚ 宽 

186 གཅིག one tɕɛ 一 

187 གཉིས། two ɳɘ 二 

188 ག�མ། three saŋ 三 

189 བཞི། four ɹɘ 四 

190 �། five Naŋ 五 

191 �ག six tʂau 六 

192 བ�ན། seven dæ 七 

193 བ�ད། eight ɟa 八 

194 ད�། nine ɡɘ 九 

195 བ�། ten tɕɘ 十 

196 �ང་�་། little ɳɘɳɘ 很少 

197 ང་རང་། I ŋaŋ 我 

198 ཁ་ཤས། some kʰaɕɛ 一些 

199 མང་པོ། much moŋmoŋ 许多 

200 �། who sɘ 谁 

201 ཅི། what tɕɘ 什么 

202 �ང་རིང་པོ། far tʰɛriŋ 远的 

203 ཉེ་པོ། near tʰɛtʰoŋ 近的 

204 ཅི་�ེ། if tɕinɘ 如果 

205 �་མཚན། because tænɘ 因为 

206 �ེན་�ིས། so tʰænɘ 所以 



 

207 ཐམས་ཅད། all laŋtɘ 全部 


